
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK 

bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 153/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 12/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CZ.1.02/2 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 
www.env.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme OP ŽP, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 
oblast podpory 2.2- Omezování emisí 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů 
352/2002 Sb., nařízení vlády ze dne 3. července 2002, 
355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacio
nárních zdrojů 
356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví seznam znečišťujících látek 
76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci 
417/2003 Sb. nařízení vlády 
615/2006 Sb., Nařízení vlády 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1 221,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
Fond Soudržnosti 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování – 1 062,00 CZK (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(A vonatkozó szabványok megnevezése: viz 
predpisy uveden¿ako) 

35,00 % 20 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

60,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.opzp.cz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 277/09 

Tagállam Málta 

A tagállam azonosítója SAMB/116/2008 

Régió megnevezése (NUTS) Malta 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Malta Enterprise 
Enterprise Centre 
Industrial Estate 
San Gwann 
SGN 3000 
Malta 
www.maltaenterprise.com 

A támogatási intézkedés jogcíme EUR EKA R&D Grant 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 15 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://docs.justice.gov.mt/lom/Legislation/English/Leg/VOL_14/Chapt463.PDF 

Állami támogatás hivatkozási száma X 319/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Installation von effizienten RLT-Anlagen für die Schwimmhalle und für 
die Nebenbereiche im KB Billstedt, Archenholzstr. 50a, 22117 
Hamburg 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.9. 

Érintett gazdasági ágazatok EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,07 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

22,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 341/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Installation von effizienten RLT-Anlagen für die Schwimmhalle und für 
die Nebenbereiche im RB Bramfeld, Fabriciusstr. 223, 22177 Hamburg 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.9. 

Érintett gazdasági ágazatok EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,06 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

19,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 342/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója —

HU 2010.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 153/35

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz
http://www.hamburg.de/umwelt
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15
http://www.hamburg.de/ressourcenschutz


Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Installation von effizienten RLT-Anlagen für die Schwimmhalle und für 
die Nebenbereiche im RB Rahlstedt 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.9. 

Érintett gazdasági ágazatok EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,06 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

19,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz
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